
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.10.2019     Ужгород                    № 390 

 

Про укладення договорів найму 

 

        Відповідно до статей 30, 59 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  

в Україні»,   Закону    України     «Про   адміністративні    послуги»,    керуючись 

Житловим    кодексом   Української  РСР,      Правилами   обліку   громадян,   які   

потребують  поліпшення  житлових  умов  та  надання   їм  житлових  приміщень  

(зі змінами та доповненнями),   розглянувши   пропозицію   громадської   комісії   

з   розгляду житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ:   

 

1. Укласти договори найму: 

 

1.1. З гр. Лесик Марією Дмитрівною, працівницею ТОВ «Інтерфіл».                                                                                                                                     

На  квартиру  по  ***,  що  складається  з  однієї  кімнати  житловою  площею 

17,90 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа. 

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Лесика Сергія Михайловича, чоловіка гр. Лесик М. Д. та згідно з поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 263795 від 17.04.2019 р). 

 

1.2. З гр. Сабадош Мирославом Миколайовичем, тимчасово непрацюючим.                                                                                                                                     

На квартиру по ***, що складається з трьох кімнат житловою площею 41,30 кв. м. 

Склад сім’ї –  2 особи (він, брат – Сабадош Микола Миколайович). 

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Сабадош Миколи Івановича, батька гр. Сабадош М. М. та згідно з поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 200277 від 19.12.2015 р). 

 

         1.3. З гр. Кепіч Вікторією Володимирівною, офіціанткою ресторану «Деца  



 

 

у Нотаря». 

На квартиру по ***,  що складається  з двох кімнат житловою площею 31,30 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа. 

Договір найму укласти у  зв’язку  зі зняттям  з  реєстрації  основного квартиро- 

наймача гр. Кепич Наталії Іванівни, матері гр. Кепіч В. В.,  та  переходом  її  на 

інше місце проживання,  згідно з поданими документами. 

 

1.4. З гр. Кофель Ганною Юріївною, пенсіонеркою.                                                                                                                                     

На  квартиру  по  ***,   що   складається  з  однієї  кімнати житловою площею 

19,00 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа.   

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів мешканців ОСББ «***» та  згідно з поданими документами. 

 

                                 2.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


